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ذوى االحتياجات 
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√√√√√√√√√√احمد الصٌاد عبدالفتاح عبدالعزٌز دمحم1

√√√√√√√√√√احمد جابر دمحم جابراحمد2

√√√√√√√√√√احمد فوزى ابراهٌم حسن خضر3

√√√√√√√√√√احمد كامل دمحم البولٌنى4

√√√√√√√√√√اسراء بسٌونً سعد بسٌونى بركه5

√√√√√√√√√√اسماء سعٌد رجب دمحم الزواوى6

√√√√√√√√√√االء طه دمحم عبدالبدٌع7

√√√√√√√√√√الهام عبدالسالم عبدالمالك عوض نعٌم8

√√√√√√√√√√امانً دوابه جالل دمحمغازي9

√√√√√√√√√√امٌره حافظ ابراهٌم عبدربه10

√√√√√√√√√√انجى مجدى سعٌد دمحم بدوى11

√√√√√√√√√√اٌة دمحم سعد خفاجه12

√√√√√√√√√√اٌه احمد على على العدوى13

√√√√√√√√√√اٌه سمٌر عبد الحمٌد ٌوسف شهٌوه14

√√√√√√√√√√اٌه على عبد المعطى الخراشى15

√√غ√√√√√√√بٌتر عاطف عبدالمسٌح قزمان16

√√√√√√√√√√دعاء خمٌس دمحم ٌوسف صفار17

√√√√√√√√√√دنٌا السعٌد مصطفى علً مشهور18

√√√√√√√√√√رانٌا ابراهٌم  دمحم نصار19

√√√√√√√√√√رضوى جمال محمود دمحمالشرٌف20

√√√√√√√√√√روان احمد االمام احمد الشورى21

√√√√√√√√√√رٌهام عبدالغفار سعٌد أبو شوشه22

√√√√√√√√√√سلمى اسامة خضرجى الوكٌل23

√√√√√√√√√√سلمى حسين عبدالمقصود الشيخة24

√√√√√√√√√√سمر دمحم عبد المنعم دعٌبس25

√√√√√√√√√√سندرٌال دمحم وهبى احمد اللقانى26

√√√√√√√√√√سهٌله وائل دمحم خٌرت حمد27

√√√√√√√√√√شٌماء هشام حسن اسماعٌل الرمادى28

√√√√√√√√√√ضحى عبد المحسن احمد الزرقا29
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√√√√√√√√√√فاطمه دمحم حامد محمود حامد30

√√√√√√√√√√كرستٌنا فاٌز عبدالمالك زكً جاد السٌد31

√√√√√√√√√√ماجده جابر ابراهٌم خلٌل32

√√√√√√√√√√دمحم محمود رمضان سٌد احمد العطفاوى33

√√√√√√√√√√محمود شكرى عبدالحمٌد ابراهٌم شرف34

√√√√√√√√√√مرٌم بشرى عازر عبد الملك35

√√√√√√√√√√مرٌم رضا مٌشٌل روفائٌل36

√√√√√√√√√√منى فتحى عبد القادر دمحم عاشوره37

√√√√√√√√√√نادٌن عبدالمنعم عبدالعلٌم هٌبه38

√√√√√√√√√√ناردٌن ناجى سالمه تكال39

√√√√√√√√√√ندى سمٌر فتحى فرفور40

√√√√√√√√√√نرمٌن عبد المقصود زٌدان عبد المقصود41

√√√√√√√√√√نسرٌن فضل السٌد ابو بكر المحصى42

√√√√√√√√√√نورهان ناصر سالمه الداهش43

√√√√√√√√√√ٌمنى مصطفى على الجمال44
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